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PROTOKÓŁ NR 4/2007 
POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ,  

ZAGROŻEŃ NADZWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ  
z dnia 23.04.2007 r. 

 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.10 i trwało do 15.45. W posiedzeniu udział wzięło  
3 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1). Posiedzenie otworzyła, stwierdziła quorum  
i obrady poprowadziła Przewodnicząca Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych 
i Administracji Zespolonej Gabriela Kotowicz. Głównym punktem posiedzenia było zajęcie 
stanowiska przez radnych w sprawie projektów uchwał na VII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Porządek obrad 4 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej został przyjęty (porządek obrad – zał. nr 2). 
 
Protokół nr 3 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej został przyjęty jednogłośnie. 
 
Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami 
i wykonanie uchwał Rady Powiatu w Gryfinie (druk nr 1/VII). 
 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz zwróciła się w imieniu Komisji do Pana Macieja 
Racinowskiego jako przedstawiciela Zarządu Powiatu o ponowne rozpatrzenie sprawy 
rozwiązania porozumienia zawartego z gminami dot. doradztwa metodycznego. Dwa lata temu 
Gmina Moryń wystąpiła z inicjatywą powołania zespołu doradców metodycznych, który miałby 
działać na terenie Powiatu Gryfińskiego. Zespół składałby się z doradców z poszczególnych 
przedmiotów reprezentujących gminy. Taka forma miała za zadanie pomóc nauczycielom 
wymieniać doświadczenia w zakresie metod nauczania.  
 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz zwróciła się w imieniu Komisji do Pana Macieja 
Racinowskiego jako przedstawiciela Zarządu Powiatu o wyjaśnienie sprawy dot. wypłacania 
stypendium naukowego dla młodzieży za I semestr, która pilnie się uczyła i nie otrzymała tego 
stypendium. 
 
Członek Zarządu Powiatu Maciej Racinowski powiedział, że obie sprawy zostaną 
przedstawione przez niego na kolejnym posiedzeniu Zarządu Powiatu. 
 

Komisji przyjęła sprawozdanie. 
 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zgłaszania kandydata  
na członka Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza 
Zachodniego na okres 2007-2011 (druk nr 2/VII). 

 
Członek Zarządu Powiatu Maciej Racinowski powiedział, że na etapie konstruowania tej 
uchwały początkowo nie było kandydata, jednakże jeden radny zadeklarował chęć. 
Najprawdopodobniej odpowiednim organem do podjęcia tegoż projektu uchwały jest Zarząd 
Powiatu.   
 

Komisja nie zajęła stanowiska (nie było głosowania). 
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2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania  
z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2006 rok oraz udzielenia absolutorium 
dla Zarządu Powiatu w Gryfinie (druk nr 3/VII). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
 
Sprawy różne, informacje i wolne wnioski. 
 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz zapytała, na jakim etapie są remonty dróg 
powiatowych. 
 
Członek Zarządu Powiatu Maciej Racinowski odpowiedział, że Powiatowy Zarząd Dróg jest 
likwidowany z końcem kwietnia i powstaje nowy Wydział Zarządzania Drogami, który będzie 
posiadał nowy skonstruowany budżet. Wówczas poznamy środki, jakie mogą być wykorzystane 
przy podpisywaniu porozumień z poszczególnymi gminami. 
 
Radny Bronisław Krzyżanowski określił proponowaną wycenę za działkę w Daleszewie jako 
zbyt niską. 
 
Członek Zarządu Powiatu Maciej Racinowski odpowiedział, że Zarząd Powiatu oczekuje  
od Radnych propozycji, co do określenia cenowego w/w nieruchomości, za nim ostatecznie 
zostanie podjęta decyzja.  
 
 
 
Posiedzenie zakończono. 
 
Protokół sporządziła: 
 
Dominika Konopnicka 
 
 
 Przewodnicząca Komisji  
 
 Gabriela Kotowicz 


